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Мої дорогі в Христі отці, браття і сестри Західної єпархії
УПЦК!
Слава Ісусу Христу!
З біллю в душі звертаюся до всіх вас , в цей четвертий тиждень Великого Посту, коли
все людство страждає від невидимого ворога COVID19. За декілька днів все життя
людського роду раптово змінилося, все що люди вважали надійним і стабільним в їх житті
вже не є можливо таким, багато людей в паніці і страху. Але ми православні християни
повинні пам’ятати: « Уповання наше – Отець, пристановище неше – Син, наш захист – Дух
Святий» і не впадати в страх і відчай. Господь говорить: « Хто хоче йти за Мною нехай
візьме свій хрест і йде за Мною». Нехай Всемилостивий Господь дасть всім нам сили
духовні і тілесні нести наш хрест з вірою і терпінням, тому що після Голгофи на нас чекає
Воскресіння.
Але не забуваймо, що замала надія на Бога є гріх. Але також є гріхом випробувати
милосердя Боже будучи безвідповідальним і ігноруючи офіційні поради медичих інституцій.
Ми повинні строго дотримуватися приписи державних і медичних інституцій для безпеки
свого життя і житття інших людей. «Віддайте кесареві кесарове, Богові Боже» - говорить
Господь (Матвія 22:21).
Дорогі отці , нехай Господь допомагає вам виконувати ваше пастирське служіння в
умовах панепідемії, підтримуючи духовно наших парафіян. В умовах коли можливо не має
змоги відвідувати наших парафіян, підтримуйте їх іншими способами, вашими молитвами,
телефонічно, а також іншими способами сучасної комунікації доступної їм і вам .
Дорогі браття і сестри! Звертайтесь до ваших духовних отців для духовної підтримки ,
допомагайте і підтримуйте один одного , особливо людям , яким немає кому допомогти. Не
забуваймо : “ щоб усі члени однаково дбали один за одного. Тому чи страждає один член, з
ним страждають усі члени” (1 Кор.12: 25-26).
Помолимся до нашого Господа за тих , що вже постраждали від цього віруса, щоб Він
їх потішив і зцілив.

Нехай Господь дарує сили і мудрість всім рівням державної влади і медичним
інституціям , які задіянні в боротьбі з вірусом.
Нехай Господь дарує підтримку і спокій всім , що відчувають вплив епідемії,
перебуваючи чи в ізоляції чи працюючи для забезпечення життєво необхідних потреб всіх
нас.
Нехай Господь змінить поведінку тих людей, що чинять опір чи ігнорують офіційні
поради для кожної людини в цей критичний час.
Нехай кожна людина зробить все від неї можливе, щоб вірус не поширювався далі,
дотримуючись офіційних порад, які пропонуються в цей час.
Господи Ісусе Христе , Сине Божий, помилуй Твій світ.
Нехай благословення Господа нашого Ісуса Христа, Лікаря душ і тіл наших, буде зi
всіма вами!
З архіпастирським благословенням і палкими молитвами за всіx
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